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Rozpočet mestskej časti Bratislava – Ružinov bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 
10.12.2013 uznesením č.392/XXIII/2013.  Uznesením č. 441/XXVII/2014  zo dňa 6.5.2014 
bola schválená 1.zmena rozpočtu na rok 2014, v ktorej bol zapracovaný záväzok MČ voči 
BVS, a.s. vo výške  433 tis. €, ktorého splatenie bolo zrealizované zapojením potrebných 
financií z rezervného fondu.   

 

V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o možnej mimosúdnej dohode medzi MČ a BVS, a.s. 
za roky 2009-2012 a platieb za odvod dažďovej vody za roky 2013-2014.  

Nezaplatené  a vrátené faktúry za rok 2013 sú vo výške  405 565,42 €.  

Na rokovanie  MZ MČ Bratislava – Ružinov  je predložený materiál návrhu 2. zmeny 
rozpočtu na rok 2014, v ktorom je zapracovaný návrh rezervy na riešenie platieb pre 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť   vo výške 400 000€, čo predstavuje približne 30% zo 
sumy, ktorú si nárokuje BVS za roky 2009- 2014. Táto rezerva bola vytvorená v  bežných 
výdavkoch z vlastných zdrojov mestskej časti.  

Ostatné  mimosúdne rokovanie so spoločnosťou BVS, a.s.   sa uskutočnilo 5.6.2014, pričom 
rokovanie nebolo uzavreté.  Nakoľko nie sú dohodnuté závery z rokovania, nie je možné 
spracovať adekvátne varianty rozpočtového krytia na plnenie súdnych konaní s BVS, a.s.    

K 1.1.2014 MČ mala na účte v rezervnom fonde financie vo výške 1 324 628,09 €. V návrhu 
v záverečnom účte za rok 2013 je návrh odvodu z finančného vysporiadania 1 469 209,55 €.  

Aj napriek čerpaniu z rezervného fondu v aktuálnom roku 2014,  ktoré bolo schválené MZ  na  
plánované investície vo výške 1 157 000 €, zapojením na súdne spory s Bratislavskou 

súdne spory s BVS,a.s.   

        

suma  rok plnenia spor premlčanie 

252 986,26 1.1.2007- 31.12.2007 vydaný medzitýmny rozsudok, MČ už nie je povinná   

433 354,29 1.1.2008- 31.12.2008 prehratý súdny spor, už uhradené   

121 569,03 1.6.2009-31.10.2009 prebieha súdne konanie   

149 814,50 1.1.2011- 31.5.2011 prebieha súdne konanie 149 814,50 

212 372,67 1.6.2011-31.12.2011 prebieha súdne konanie 32 748,96 

417 326,88 1.1.2012- 31.12.2012 prebieha súdne konanie 30 616,22 

   suma premlčaných súm  213 179,68 

    

  celková suma istiny bez premlčaných súm 940 889,66 



   

 
vodárenskou spoločnosťou, a.s. a MDVaRR vo výške 494 797 €, zostatok na rezervnom 
fonde MČ  vo výške 1 142 040 € je rezervou na prípadné vyplatenie záväzkov BVS (čo je 
84,8% istiny).  

Alternatívne riešenia v prípade plnenia celej istiny –  

 

istina 1 346 455,08 €  

   

  ročne mesačne 

6 rokov 224 409,18 € 18 700,77 € 

5 rokov 269 291,02 € 22 440,92 € 

3 roky 448 818,36 € 37 401,53 € 

2 roky 673 227,54 € 56 102,30 € 

1 rok 1 346 455,08 € 112 204,59 € 

 

 

Mestská časť dala podnet na mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd, nakoľko  nesúhlasí  
s platbami do BVS, a.s. za odtok povrchovej vody miestnych komunikácii III.  a IV. triedy, 
pretože nie je ich vlastníkom.   

Dňa 27.5.2014 bola zverejnená výzva v zmysle § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na predloženie ponuky k vypracovaniu 
právnej analýzy ohľadom určenia povinného subjektu v zmysle ust. §23 ods.9 zákona č. 
442/2002 Z.z. o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, t.j. 
určenia subjektu, ktorý je povinný na vlastné náklady zabezpečovať odvádzanie odpadových 
vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú vo vlastníctve 
Hlavného mesta  mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ktoré zároveň sú v správe Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a teda platiť spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
tzv. odplatu(stočné) vrátane zhodnotenia prípadných rizík pre Mestskú časť Bratislava –
Ružinov a zadefinovať konečného navrhovaného odporúčania, resp. ďalšieho postupu.   

  Do stanoveného termínu  9.6.2014, kedy bolo stanovené  predložiť  cenovú  ponuku  na 
uvedenú službu,  sa nikto neprihlásil.  Výzva na opätovné  vypracovanie právnej analýzy 
bude znovu zverejnená.  

 


